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detrerninar o que for servido. D.e G.e a V. Ex. a Villa de 
Santos 13 de Agos to de 1765 — 111.™ e Ex.m o Sr. Conde de 
Oeyras — Dom Luiz Antonio de Souza. — 

N.° 4.° 
M 

111."10 e Ex.m a Sr. — Vários são os projec tos que na minha 
prezença se prat icâo para efei to de se poderem melhorar 
as rendas da Fazenda Real desta Provedoria , e pagar os 
seus empenhos. Nesta Capitania depois do anno do T e r r e -
moto se deRamou um Donativo que se devia pagar por t a m -
po de dez annos a Sua Mag. e que Deos Guarde, cobrouse. 
este dinheiro, e não me consta que the agora fosse remet ido 
para essa Corte. 

Heyde fazer deligencia para cobrar e V. Ex . a será ser-
vido ensinuar-me o que devo fazer delle. D.s G.e a V. Ex . a 

Villa de Santos 14 de Agosto de 1765 — Ill.mo e Ex.n,° Conde 
de Oeyras — D. Luiz Ant.° etc. a 

N.° 4 
. N 

111."1" e Ex.m 0 Sr. — Como V. Ex . a pelas contas que lhe 
tenho dado estará bas tan temente informado da grande indi-
gência e fal ta de cabedaes que tem esta Provedor ia de São 
Paulo com os quaes não hei possível, nem ainda aSsest ir com 
as pagas neceSsarias a gen te de Guerra que de novo se 
mandou levantar nella. Reprezentando isto mesmo ao Con-
de de Cunha Vice Rey, e elle achando-me r azão ; a ju s t amos 
de que o des tacamento das duas Companhias que fo rão 
desta Praça para o Rio Grande, como tão bem as qua t ro 
Companhias de Aventure i ros que de novo se mandarão le-
van ta r em São Paulo, serião pagas pela Provedoria do Rio 
de Janeiro. Como tão bem que da mesma Provedor ia e* 
Alfandega do Rio de Jane i ro se me remeter ião as consigna-
ções respectivas de oito mil Cruzados que Sua Mages tade 
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que D.' Guarde tem detreminado, que .se contribua para 
e s t a em cada bum anno, proinetendo-me de pagar esta conta 
o mesmo Conde de Cunha Yice-Rey, tio tempo do seu Go-
verno em diante, o que se faz muito precizo, para poder pa-
g a r nesta Provedor ia annualmente o que he obrigado a pa-
g a r para o que lhe não chcgão as rendas que tem, como 
tenho a V. Ex. a mostrado. 

Deos G.c a V. Ex. a Em 16 de Agos to de 1765 — 111.™ e 
Ex.m a Sr. Conde de Oeyras — Dom Luiz Ant.° de Souza — 

Acompanhava esta Car ta huma Copia da Carta do Con-
de de Cunha escripta a 23 de Agos to do d.° anno etc.a 

N° 4. 

O. 

Ill.mo e Ex.m a Sr. — Das contas desta Provedoria consta 
que os Dizimos não chegão a despeza epie nesta Capitania 
faz Sua Mages tade que Deos Guarde, com o Estado ecle-
ziastico, porque da folha das suas côngruas consta importar 
em cada hum anno a despeza, em oito contos sete centos e 
nove mil, cento, e vinte reis, e o contra to dos Dizimos cuja 
Cer t idão vay jun ta a Carta de conta de 11 de Agosto deste 
prezente anno anda aRendado em sete contos seis centos, e 
vinte e oito mil reis, de que se colhe que excede a despeza 
a recei ta em cada anno, em hum conto, oitenta hum mil, 
cento e vinte reis. Deos Guarde a V. Ex. a Villa de Santos 
17 de Agos to de 1765 — Ill.mo e Ex.m d Sr. Conde de Oeyras 
— D. Luiz etc.a 

Acompanhava esta Car ta huma Cert idão em que se 
mos t r a impor tar a despeza feita com a folha Ecleziastica — 
8:709$130 

Mos t rase mais impor tar o Cont ra to dos Dizimos neste 
pre.e ano — 7:625SOOO e ficar prejudicada a fazenda Real em 
1:084$120. 
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